
تنت���ر يف و�صائ��ل التوا�ص��ل االجتماعي مبختلف 
الأ�صخا���ص  فيدي��و  ومقاط��ع  �ص��ور  انواعه��ا 
و�صخ�صي��ات م�صه��ورة وتت�صب��ب مب�ص��اكل عدي��دة  
والت��ي تتاأتى م��ن خالل ا�صكال متع��ددة كالهاتف 
النق��ال والربي��د االلك��رتوين واملواق��ع االلكرتونية 
ومواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،اذ حت��وي �صبك��ة 
االلكرتوني��ة  املواق��ع  االف  عل��ى  االنرتن��ت 
وا�صتخدامها ب�صكل خاطئ يوؤدي اىل م�صاكل كثرية 
له��وؤالء اال�صخا�ص مثل جرائم غ�صل العار واخلطف 
وغريه��ا ،والبع���ص م��ن �صع��اف النفو���ص ا�صتغل 
اجه��زة االت�ص��ال احلديث��ة ب�صكل اخ��ر  يف ارتكاب 
اجلرائ��م وه��ي ال�ص��ب وال�صت��م والق��ذف والتحر�ص 
بالفتي��ات و جرمية ن�ر ال�صور االباحية واالفعال 
املخالف��ة لالأخالق واالآداب العامة . واكد املحامي 
والباح��ث القان��وين ح�ص��ن طال��ب يف حديث��ة لنا 
قائ��اًل اإن »بع���ص فق��رات القان��ون )111( ل�صن��ة 

1969 اخلا�ص باالعتداء على احلريات ال�صخ�صية 
والعامة بحاجة اىل اإعادة نظر، ب�صبب حجم ال�رر 
ال��ذي اأ�صب��ح م�صاع��ا النت�ص��ار و�صائ��ل االت�ص��ال 
ال�ريع من خ��الل تطبيقات الهواتف الذكية  وغري 
امل�صيط��ر عليه��ا، فال ميك��ن تعقب اجل��اين ب�صهولة 
وقد ال تتفق بع�ص فقرات القانون مع نوع الو�صيلة 
واالآلي��ة امل�صتخدم��ة يف الدعاية م��ع ت�صويه �صمعة 
ال�صخ���ص املجن��ي علي��ه، فامل��ادة )438( حددت 
العقوبة باحلب�ص م��دة ال تزيد على �صنة وبغرامة ال 
تزي��د على مئتي دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن 
ل��كل من ن���ر باإح��دى ط��رق العالني��ة اأخب��ارا اأو 
�ص��ورا اأو تعليقات تت�صل باأ���رار احلياة اخلا�صة 
اأو العائلي��ة الأفراد ولو كان��ت �صحيحة اإذا كان من 
�ص��اأن ن�ره��ا االإ�صاءة اإليهم، واي�ص��ا لكل من اطلع 
عل��ى ر�صالة اأو برقية اأو مكامل��ة تلفونية فاأف�صاها 
لغري م��ن وجهت اإليه اإذا كان م��ن �صاأن ذلك اإحلاق 

���رر باأح��د«. وا�ص��اف ح�ص��ن »نح��ن بحاج��ة 
واالبت��زاز  الت�صه��ري  قان��ون خا���ص بق�صاي��ا  اىل 
والف�صائ��ح التي �صت��زداد ق�صاياها ب�صب��ب انت�صار 
و�صائ��ل االت�ص��ال وك��رة اأن��واع اخلدم��ات ومنها 
)البث املبا���ر( الذي ميكن اأن يك��ون خمربا �ريا 
يالح��ق اأ���رار النا���ص وخ�صو�صياته��م بغري وجه 
ح��ق، اإذ ميكن اأن ي�صورك �صخ���ص ما واأنت ال تعلم 
يف م��كان عام اأو خا�ص ويب��ث الفيلم من دون اأي 
م�صاءل��ة اأو مالحق��ة قانوني��ة«. ودع��ا ح�ص��ن اىل 
مالحق��ة املواق��ع االلكرتوني��ة و�صفح��ات الفي�ص 
ب��وك واإقام��ة الدع��اوى الق�صائية عل��ى اأ�صحابها 
والنا�ري��ن لردعه��م ع��ن ن���ر اخل�صو�صيات من 
اأجل االبتزاز اأو اال�صاءة لل�صمعة، حلن اإقرار قانون 
جدي��د او تطوي��ر القانون احلايل ب�ص��كل تعامل مع 
التفا�صي��ل الدقيق��ة لو�صائل االت�ص��ال و الف�صائح 
االلكرتوني��ة. كما حذرت �صهري زام��ل  - معلمة  - 
م��ن اإعطاء ال�ص��ور ال�صخ�صية مهم��ا كانت �صغرية 
اإىل اأ�صخا���ص ال تث��ق فيه��م ثقة تام��ة، واالمتناع 
ع��ن اإر�صال ال�صور ال�صخ�صية اإىل اأي موقع اإنرتنت، 
اأو  ال�صداق��ة  اأو  للتع��ارف  ل��و كان موقع��ًا  حت��ى 
الدرد�ص��ة، الأن القنا�صة وحمرتيف التزييف وبرامج 
الفوتو�ص��وب  ي�صتطيعون احل�صول على هذه ال�صور 
وتركيبها على �صور م�صيئة لالأخالق ثم اإعادة ومن 
�صعه��ا على ال�صبك��ة وف�صح ا�صحابه��ا. من جهته 
يرى طارق ذياب ) موظف( : علينا توعية ومتابعة 
بناتنا وار�صادهم باالبتعاد عن تلك املواقع حفاظا 
على �صمعته��ن، ونرى القوانن ا�صبحت اليوم تقف 
عاج��زة عن مواجهة هذه املمار�صات اخلاطئة التي 
راح �صحيتها العديد من االأ�صخا�ص من م�صتخدمي 
ه��ذه املواق��ع، وا�صتغ��الل �صع��اف النفو���ص لتلك 
االجه��زة يف ارت��كاب اجلرائ��م االلكرتوني��ة ، ومن 
جه��ة اخرى ظه��رت مواق��ع الكرتوني��ة و�صفحات 
في���ص بوك واملواقع املتع��ددة االجتاهات و مواقع 
التوا�ص��ل االجتماع��ي االخ��رى وعر���ص مقاط��ع 
الفيدي��و وال�صور، والتع��ارف، واملتخ�ص�ص يف بث 
اال�صاعات والتحري�ص على العنف، و ن�ر املقاالت 
والكتابات واالتهامات  باأ�صماء وهمية ، ومنها ما 
تخ�ص�ص بن�ر ال�صور العائلية وال�صخ�صية . ويرى 
يا���ر حمم��د دكتورا عل��م النف���ص : نظ��را النت�صار 
ظاهرة اخلروقات االلكرتونية والدخول على مواقع 
االخرين با�صتخدام ا�صاليب تقنية مفتوحة ، خا�صة 
بع��د �صيوع ا�صتخ��دام مواقع التوا�ص��ل االجتماعي 
وا�صب��ح ال��كل مبن فيه��م االطف��ال يت�صابقون على 
فت��ح �صفح��ات على تل��ك املواقع كونه��ا ال تتمتع 
بخ�صو�صي��ة عالي��ة وال �ري��ة ، فم��ا بال��ك مب��ن 
ي�صتخدمها وهو ال يعرف كيفية تنظيم اخل�صو�صية 
"املح��دودة " التي و�صعتها تلك املواقع ، م�صيفا 
بع��د ازدياد امل�ص��اكل التي ح�صل��ت نتيجة الدخول 
�رق��ة  او  الغائه��ا  او   ) تهكريه��ا  ام��ا ب)  اليه��ا 
حمتوياتها م��ن خالل الت�صهري االلكرتوين بالك�صف 

ع��ن ا���رار النا���ص دون موافقته��م او دون علمهم 
وذل��ك ع��ن طري��ق ن�ر �ص��ور او ت�صجي��ل الكرتوين 
منا�صب��ات  يف  ت�صجيل��ه  مت  او  (التقط��ت  )فيدي��و 
اجتماعية او من خالل البث املبا�ر على �صفحات 
الفي�ص بوك فت�صب��ح يف متناول اجلميع عن طريق 
عر�صه��ا يف املواق��ع  ، وقد يلج��اأ البع�ص اىل هذه 
الط��رق لغر���ص ابت��زاز ا�صحابها مادي��ا ومعنويا 
او لغاي��ة معين��ة من ت�صوي��ه ال�صمعة حي��ث يفاجاأ 
النا���ص بن���ر تل��ك ال�ص��ور والبيان��ات ال�صخ�صية 
ت�ص��اف اليه��ا احيان��ا بع���ص التقني��ات املفربكة 
م��ن الدبلجة لغر���ص ا�صتغالل االخري��ن واملطالبة 
بتعوي�ص��ات مالي��ة يفر�صه��ا الل�صو���ص  ،وتاب��ع 
يا���ر قائاًل ان مثل ه��ذه االفعال �صوف ترتك اثارا 
اجتماعية ونف�صية كث��رية اهمها تخريب العالقات 
القائمة بن افراد العائلة او عوائل عديدة وا�صبابها 
اقرتاف جرمية التزييف وتركيب �صورة الوجه على 

ج�ص��د عار التي ال حتت��اج اإىل اأي اإمكانيات خا�صة 
با�صتثناء جه��از الكمبيوتر وجه��از االإ�صكانر الذي 
ومبهارات��ه  رخي�ص��ة،  وباأ�صع��ار  متوف��راً  اأ�صب��ح 
وو�ص��ع  ال�صورت��ن  تركي��ب  املج��رم  ي�صتطي��ع 
ال�ص��ورة اجلدي��دة عل��ى املوقع ، ف�صال ع��ن برامج 
)الفوت��و �ص��وب( باإمكانه ا�صتخدام �ص��ورة �صغرية 
ال يزي��د حجمها عن ب�صع �صنتيم��رتات، مع اال�صف 
ال توج��د حت��ى االآن و�صائ��ل متنع وق��وع مثل هذه 
اجلرائم ، م�ص��ريا اىل اتخاذ اجراء للتدخل احلكومي 
بر�ص��د اعم��ال القر�صن��ة، وتوف��ري نظ��ام مكافحة 
اجلرائ��م املعلوماتي��ة املعم��ول يف بع���ص ال��دول 
العربي��ة واالجنبية كونه يحم��ي م�صتخدمي مواقع 
التوا�ص��ل االجتماع��ي يف ح��ال اإثب��ات االإ�ص��اءة، 
عل��ى  النظ��ام  ه��ذا  وين���ص  والت�صه��ري،  والق��ذف، 
عقوب��ة ال�صج��ن والغرام��ة . وحتى و�صائ��ل االإعالم 
ه��ي االأخرى �ص��ارت تعتمد على مقاط��ع فيديوية 

ولقط��ات بث ح��ي يتداولها امل�صرتك��ون يف مواقع 
التوا�ص��ل االجتماعي يف »في�ص ب��وك« اأو »تويرت«، 
البع�ص من تل��ك الف�صائيات ت�صتخدم تلك املقاطع 
تتخ�ص���ص  فيم��ا  وال�صه��رة،  التناف���ص  الأغرا���ص 
قنوات وو�صائل اإع��الم بعمليات الت�صهري والت�صقيط 
الأغرا�ص متنوعة منها ما يكون �صيا�صيا اأو اأمنيا اأو 
اقت�صادي��ا. وا�صبحت القنوات التلفزيونية تبث من 
خاللها م��ا تعر�ص��ه و�صائل التوا�ص��ل االجتماعي 
على �صا�صاتها مبا���رة، وهو االأمر الذي يتعار�ص 
مع �صيا�صة الف�صائيات، ومن ثم بداأت هذه القنوات 
يف تخ�صي���ص ج��زء م��ن بثها عل��ى ال�صا�ص��ة لنقل 
حمت��وى م��ن مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي اأو ما 
تبث��ه بع�ص املواق��ع االإلكرتوني��ة اخلا�صة ببع�ص 
اجلماعات واحل��ركات دون التحقق م��ن م�صداقية 
ذل��ك املحتوى، انطالقا من ت�صور ان ما يقدم رمبا 

يجذب جماهري جددا للقناة التلفزيونية.

فق��د اأ�صبح الطفل مييل اىل التحدث عن مظاهر بعيدة 
ع��ن عمره، ومييل اىل الت�صنج القبلي والتعامل مع من 
يكربونه �صنا بالعرف الع�صائري عندما يواجهه اأب�صط 
�ص��يء، وذلك نتيجة اندماجه يف جمتمع ال يحتكم اىل 
القان��ون وال اىل التعام��ل العقالين، ه��ذا ما حتدث به 
املعل��م حي��در حمم��د الذي �صدم��ه واق��ع االأطفال يف 

الوقت احلا�ر  وتهورهم.
فيقول وهو متذم��ر من التدهور ال�صلوكي الذي تعي�صه 
طفولة هذا الزمن: »دائما ما نرى بع�ص التالميذ الذين 
يثريون ال�صغب يف املدر�ص��ة، لكن عندما ي�صل اأمرهم 
اىل املدي��ر وتت��م معاقبته��م، يب��داأ �صلوكه��م بالتغري 
تدريجي��ا نحو االأح�صن، لكن ه��ذا ال�صيء مل يكن نافعا 
م��ع بع���ص التالميذ، ب��ل اأ�صبح يتمادى اأك��ر فاأكر، 
فف��ي اأح��د االأي��ام ولكرة ال�ص��كاوى الت��ي وردت عنه 
من قب��ل التالميذ واملعلمن، ا�صتدع��ى مدير املدر�صة 
ذل��ك التلمي��ذ، واأثن��اء حت��دث املدير مع��ه وحثه على 
اح��رتام املعلم��ن والتالميذ وحتذيره م��ن عدم تكرار 
ه��ذه االأعم��ال وان تكراره��ا �صي��وؤدي ب��ه اىل الف�صل 
م��ن املدر�صة، فاإذا به يتهور عل��ى املدير وي�رخ يف 
وجه��ه دون اح��رتام ال ل�صخ�ص��ه وال ملكانته العلمية، 
لكن الذي �صدمنا هو تهجم ذلك التلميذ وتهديد املدير 
باأن��ه �صياأتي بع�صريته ليحا�صبوه على ما فعله  معه«. 
ل��ذا فقد جند ب��اأن للتغ��ريات االجتماعي��ة التي حتيط 
بالطف��ل من��ذ والدت��ه من عوام��ل وظ��روف وموؤثرات 
ت�صكي��ل  انعكا�ص��ات مبا���رة وغ��ري مبا���رة عل��ى 
االأمن��اط ال�صلوكية ل��ه التي تدفع��ه اىل تقم�ص ما هو 

معمول به يف جمتمعه.
تاأثري االأ�رة

وي�صي��ف حمم��د بتعج��ب »ان م��ن املفج��ع اأن ت��رى 
طف��ال بعمر ع���ر �صنوات يتحدث بالع�ص��رية وينفذ ما 
قال��ه، فق��د اجتمع اأهل ذل��ك التلميذ املتم��رد، وقاموا 
باإعط��اء مهلة للمدير، واملعروف��ة بالعرف الع�صائري 
ب� »العطوة« حت��ى يذهب اىل بيتهم وحتكمه الع�صرية، 
وبذل��ك ر�صخ املدير ملا فر�صت��ه ع�صرية التلميذ عليه، 
واأ�صب��ح يتجنب حتى تنبيهه، هذا م��ا دعا املدير اىل 
اأال يهت��م باأفعاله، وعندما تاأت��ي �صكوى ب�صاأنه، يقول 
اإن له اأهال اذهبوا لهم و ا�صتكوا منه، الأنه غري م�صوؤول 
عن��ه«. ويو�صح املعلم حمم��د ومظاهر االنزعاج تبدو 
وا�صح��ة علي��ه »وبه��ذا اأ�صب��ح اأ�صا���ص االن�صباط يف 
املدر�ص��ة ال يقوى على �صبط تلميذ يف مدر�صته ب�صبب 

التن�صئ��ة ال�صيئة التي ابتعدت عن القيم والعادات التي 
كانت ت�صع املعلم يف م�صاف الر�صل واالأنبياء«.

وتو�صح الباحث��ة يف علم النف�ص االجتماعي اخال�ص 
فري��د »ان االأ���رة ه��ي اأ�صا���ص بن��اء املجتم��ع الذي 
يرتعرع فيه الطفل ويتعلم من خاللها املعايري والقيم 
وما هو الواجب والفرو�ص القيام بها داخل املجتمع، 
فق��د جنده��ا يف بع���ص االأحي��ان تبتعد ع��ن واجبها 
احلقيق��ي املناط بها، من خالل اعتماد اأ�صاليب تربية 
وتوجيه خمالفة، جتع��ل من الطفل ال يدرك اخلطاأ من 
ال�ص��واب، م��ن خ��الل اعتماد ما ي��راه �صائ��دا يف تلك 
االأ���رة، ويح��اول تقليد م��ا موجود فيها ب��كل دقة«. 
وت�صيف فريد »اإن للتن�صئة االجتماعية التي يكت�صبها 
الطف��ل م��ن اأ�رته تاأث��ريا كب��ريا يف حيات��ه، وب�صكل 
خا���ص على الطريقة التي يتعام��ل بها خارج اأ�رته، 
م��ا تدفعه اىل ارتكاب اأخط��اء ج�صيمة توؤثر فيه خالل 

م�صرية حياته«.
طفولة خميفة

وتتح��دث هند �صال��ح، املعلمة يف مدر�ص��ة اأهلية يف 
ح��ي البنوك عن تخوفه��ا من اأحادي��ث التالميذ التي 
ال تن��م عن ب��راءة الطفول��ة، فتقول: »تتمت��ع املدار�ص 
االأهلي��ة وخا�ص��ة االبتدائي��ة بنظ��ام ي�صه��م يف خلق 
ف�صح��ة من احل��وار اأثناء احل�ص���ص الدرا�صية من اأجل 

تو�صي��ع م��دارك التالمي��ذ يف النقا���ص يف م��ا يخ�ص 
الدرو���ص، لك��ن م��ا فاج��اأين ه��و وج��ود طال��ب كلما 
فتحنا مو�صوعا للنقا�ص يدخلنا يف الو�صع ال�صيا�صي 
واالأح��زاب والتي��ارات ويرب��ك النقا���ص، م��ا يدفعني 
اىل اأن اأغل��ق النقا���ص والع��ودة للدر�ص، خوف��ا من اأن 
يدخلني يف م�صاكل ال حتمد عقباها، وب�صببه اعتمدت 
اأ�صل��وب عدم ت��رك اأي فر�صة للنقا�ص عن طريق كثافة 
امل��واد الدرا�صي��ة، لك��ن كل هذا مل يجعل��ه يتوقف عن 
احلدي��ث يف تلك املو�صوعات، م��ا ا�صطرين اىل تقدمي 
اإعف��اء م��ن تدري�ص ذلك ال�صف ال��ذي يتواجد فيه ذلك 

الطالب«.
فيم��ا يو�ص��ح اأ�صت��اذ علم النف���ص د. يا�ص��ن الربيعي 
ان »م��ا يفعله الطفل اأثناء تواج��ده خارج االأ�رة من 
�صلوكي��ات غ��ري �صحيح��ة والتح��دث باأحاديث تكربه 
يف ال�ص��ن، ه��ي تك��ون ناجت��ة ع��ن حماول��ة الإ�صباع 
حاج��ة مكبوتة وتكوين �صخ�صيته واإب��راز للذات، كما 
يح��اول م��ن خالل تل��ك االأحادي��ث �صد النق���ص الذي 
يف داخل��ه، وه��ذا م��ا يجعل��ه يتحول من طف��ل بريء 
اىل طف��ل يخ�صى التعام��ل معه، الأنه يحاول جتاوز ما 
هو معت��اد عليه نتيجة اكت�صابه ال�صل��وك ال�صيئ اأثناء 
ا�صتماعه الأحاديث من هم اأكرب منه يف ال�صن، وهذا ما 
يدفعه للتحدث عم��ا ي�صمعه يف اأي مكان، دون التقيد  

بالتعاليم«. وت�صيف �صالح بتذمر »اإن و�صع الطفولة 
يف هذه الفرتة خميف للغاي��ة، وذلك ب�صبب ابتعادهم 
عن ب��راءة الطفول��ة وحتدثهم باأحادي��ث ونقا�صات ال 
مت��ت الأعمارهم ب�صلة، وهذا م��ا يدفعنا اىل جتنب اأي 
حماولة للحديث معهم، حتى ال نقع يف م�صاكل �صببها 

�صذاجة طفولة بعيدة عن التعقل«.
طفولة تائهة

وت��روي زينب عبا���ص البالغة من العم��ر )28( عاما، 
وهي ربة بي��ت، وخريجة كلية الرتبي��ة جامعة بغداد 
ق�ص��م اللغة االنكليزية التي اأتعبه��ا البحث عن وظيفة 
يف جم��ال التدري���ص، م��ا دعاه��ا اىل ممار�ص��ة مهنة 
التدري���ص يف منزلها، فتقول: »بع��د اأن عانيت ل�صنن 
م��ن البحث ع��ن تعي��ن لكن دون ج��دوى، ق��ررت اأن 
اأمار���ص مهنت��ي داخ��ل البي��ت، فق��د ب��داأت بتدري���ص 
طلب��ة املرحلة االبتدائي��ة، كونهم اأطف��اال ويكون من 
ال�صه��ل التعام��ل معه��م، وكذل��ك لقابليته��م على فهم 
امل��ادة الدرا�صي��ة ب�ص��كل �ري��ع، لك��ن ال��ذي اأدركته 
م��ن خالل تعامل��ي معهم، باأن االأجي��ال تختلف تبعا 
لو�صع املجتمع وم��ا يحدث به من تطورات، وخا�صة 
التط��ورات التكنولوجي��ة الت��ي اأبعدته��م ع��ن هدفهم 

االأ�صا�ص وهو التعلم والتفوق يف  درو�صهم«.
وت�صي��ف زين��ب بانبه��ار م��ن اأحادي��ث طلبتها »من 

خالل �صماعي حلديثهم، فاإذا بهم اأغلب املوا�صيع التي 
يتكلمون عنها مقت�رة عل��ى »الع�صرية« و«املو�صة« 
والتعليق��ات  االجتماع��ي«  التوا�ص��ل  و«مواق��ع 
واالإعجابات التي حت�صل عليها من�صوراتهم، والبع�ص 
منه��م اإذا حتدث عن الو�صع ال�صيا�صي واالأمني وكاأمنا 
ه��و حملل �صيا�ص��ي، لدرجة اأن حديثه��م جعلني اأدرك 
اأنه��م جيل ال يعرف م��ن الطفولة �صيئ��ا، فقد اأ�صبحت 
اأمنيت��ي اأن اأ�صم��ع منه��م حديث��ا ع��ن اللع��ب والله��و 
باألعاب  االطف��ال«. وتبن الباحثة اإخال�ص فريد »ان 
للتغ��ريات التي حت�صل على جمي��ع االأ�صعدة الثقافية 
وال�صيا�صي��ة واالجتماعي��ة والتكنولوجي��ة، مردودات 
�صلبية توؤث��ر يف حياة الطفل ومدركاته، اإذ اأ�صبح لكل 
ما يحمله الو�صع الراهن من تداعيات وان�صغال الكبار 
يف احلديث عنها، جعلت الطفل يتعاي�ص معها، وكاأمنا 
ه��و �صخ�ص م��درك ملا ي��دور حول��ه م��ن اإرها�صات، 
بعدت��ه ع��ن حيات��ه الطبيعي��ة التي م��ن املفرت�ص اأن 
يعي�صها، ويتمتع بحالوة تلك الفرتة العمرية اجلميلة«.

اأ�صلوب العالج
يوؤك��د د. الربيعي »مبا اأن االأ�رة هي اللبنة االأ�صا�صية 
الطف��ل،  عليه��ا  يك��ون  الت��ي  ال�صخ�صي��ة  يف حتدي��د 
وال�صل��وك الذي يعامل به م��ع املجتمع خارج االأ�رة، 
ل��ذا ال ب��د منه��ا اأن تتجنب الب��وح اأمام��ه بالكثري من 
املو�صوع��ات واالأم��ور، وخا�صة تل��ك التي حتث على 
التع�صب الع�صائري، واجلانب الديني، وال�صيا�صي. الأن 
الطفل مقل��د، وان كل كالم ي�صدر منه خارج املاألوف 

يجعل منه طفال غري حمبذ التعامل معه«.
كما يو�صح الربيعي اأنه »يجب ان تتبع االأ�رة اأ�صلوب 
التعزي��ز ال�صلب��ي، الذي يعد اأح��د اال�صاليب املتبعة يف 
الدرا�ص��ات النف�صية ل��ردع اأي �صلوك �صلب��ي ي�صدر عن 
الطفل، وذلك باإظهار عدم الر�صا عنه، وهذا ما ي�صاعد 

على ح�صول )الكف( عن اأداء اأي �صلوك  �صيئ«.
وي�ص��ري د. الربيع��ي اىل اأن اعتم��اد اأ�صل��وب التعزي��ز 
ال�صلب��ي مع الطفل، �صيجعل منه طفال اجتماعيا قادرا 
عل��ى التكي��ف م��ع االآخري��ن، والتعامل معه��م ب�صكل 
�ص��وي، الأن كل تعام��ل يقوم على اأ�صا���ص اإظهار القوة 
والتع�صب وغري املعقول، يكون مرفو�صا وغري مقبول 
بتات��ا، الأن احلياة باالأ�صا�ص تعتمد على مبداأ االحرتام 
والتب��ادل واملودة داخ��ل املجتمع الواح��د. ولرت�صيخ 
ذل��ك املبداأ، ال بد ان تقوم جمي��ع املوؤ�ص�صات الثقافية 
والرتبوي��ة واالإعالمية باإعداد برام��ج توعوية مكثفة 
حت��ث املجتمع على اإبعاد الطفل عن كل املظاهر التي 
تدفع الطفل اىل اأن ي�صلك ال�صلوك ال�صيئ مع  املجتمع«.

وسائل التواصل.. 

من وسيلة للتواصل االجتماعي الى وسيلة للسب والقذف والتعدي على خصوصيات االخرين

هتها مظاهر اجتماعية طارئة
َّ

الطفولة.. شو

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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عادة ما تكون الأفعال 
ال�صادرة عن الطفل هي اأفعال 

عفوية وبريئة، وهذا يعتمد 
على �صلمية احلياة واملجتمع 
اللذين يعي�ش و�صطهما، لكن 

على العك�ش من ذلك عندما 
تختلف ظروف حياته، وهذا 
ما تكون له مردودات موؤثرة 

يف الطفل ب�صكل مبا�صر 
ووا�صح، فللتغريات التي 

طراأت على جمتمعنا يف 
جميع اجلوانب الجتماعية 
وال�صيا�صية والتكنولوجية 

التي اأثرت يف حياة املجتمع 
ب�صكل كامل، فقد كان للطفل 

ن�صيب كبري منها، وذلك بحكم 
طبيعته القابلة على تقليد ما 

موجود يف املجتمع من اأفعال.
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